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Warszawa, dnia

Dotyczy : po stgpowania pr ow adzone go w trybie przetargu nieo graniczone go na:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem rob6t nni4zanych z remontem
ulic m.st. Warszarvy.
Nr postEpowania DPZ|97 IPN 189 I t7 .

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
zp62n. zm.) odpowiada na pytanie zadaneprzez Wykonawcg.

Zgodnie z zapisami pkt l8 SIWZ, Zarnawiajqcy dopuszcza zgodnie z ustaw4 prawo
zamowief publicznych wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania w m.in.
w nastEpuj4cych formach - cyt.:
lS.l.2.porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczEdnoSciowo-

kredytowej , z$trL,2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowtqzaniem pieniqZnym;

1 8. 1 .3. gwarancjach bankowych;
I 8. 1 .4. gwarancj ach ubezpieczeniowych;
l8.l.5.porEczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
PrzedsiEbiorczoSci (tS. Dz. U.2016 poz. 359 z poLn. zm.).

Przy czym zgodnie z tresci4 pkt 18.5. SIWZ treSd dokumentu zabezpieczenia naleZytego

wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcg, w innej formie niz w pieni4dzu,

podle ga akceptacj i Zarnawiajqce go przed po dpisaniem umowy.
JednoczeSnie zamawiaj4cy w pkt 18.6. wymaga aby: Zabezpieczenia nale?ytego wykonania
umowy/ zabezpieczeniaz tytulu rgkojmi zawady powinny byd zgodne zzalqczonym wzorem,
tj. zal. nr I do wzoru umowy.
TreS6 pkt 18.6. jest w ewidentnej sprzecznoSci z treSciami pkt poprzedzajqcych - wyzej
przytoczonymi. Bezprzedmiotowa jest zgoda Zarnaviajqcego na gwarancje bankowe,

ubezpieczeniowe i porpczenia, a nastgpnie akceptacja ich treSci przez zamawiajqcego,

w sytuacji gdy akceptowana jest przez zamawiajqcego jedynie treSi zgodna ze wzorem.
Podkre6lid nale?y, ze dzialaniem takim Zamawiaj4cy naraia sig na zarzut nier6wnego

traktowania oferent6w, albowiem mohe preferowad w postqpowaniu oferenta (oferent6w),

kt6rzy korzystaj4 z uslug konkretnego banku. Albowiem treS6 wzoru gwarancji stanowi4cej
zalqczn\k do umowy wskazuje, 2e jest to treS6 gwarancji bankowej jednego z bank6w,
przypuszczalnie banku obsluguj4cego Zarnawiajqcego. Podmioty finansowe rynku
bankowego , a takae podmioty ubezpieczeniowe, dzialajqce na rynku ubezpieczeniowym,

a gwarancje takich m.in. podmiot6w Zamaviajqcy dopuszcza (zgodnie z pkt 18.1 .2.,I8.1.3.,
18.1.4. oraz 18.1.5.), jako podmioty niezalehne i dzialajqce w spos6b profesjonalny, posiadaj4
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wlasne wzorce tre5ci przedmiotolvych gwarancji, opracowane przez swoje stosowne

departamenty prawne i zaakceptowarne przez zarzqdy tych podmiot6w. W tym zakresie trudno
jest uzna6 Zamatiajqcego za profesjonalistg rynku bankowego lub ubezpieczeniowego.
Wzorce te s4 powszechnie stosowane, akceptowane i przyjmowane przez rynek - w tym
przede wszystkim przez beneficjent6w tych gwarancji, takhe jednostki samorz4d6w
terytorialnych. Oczywistym jest czgsta praktyka dostosowywania treSci gwarancji
do oczekiwah zamawiaj4cych w toku uzgodnieri i akceptacji (o kt6rych m6wi pkt 18.5.

SIWZ), ale nie jest stosowana zasada oczekiwania tre6ci gwarancji jedynie w brzmieniu
wzorca narzuconego przez zarnawiajqcych. Praktyk4jest tak2e w zam6wieniach publicznych,
stosowanie wzorc6w gwarancji jako treSci informacyjnych , wspomagaj4cych i oczekiwanych
przez zamawiajqcego co do meritum, okreSlaj4cych zasady funkcjonowania gwarancji,

termin6w platnoSci itp., nie zal co do brzmienia, formy, ukladu i szyku treSci. A o takim
traktowaniu wzorca niestety informuje pkt 18.6. SIWZ Zamawrajqcego. PodkreSli6 takze

nale?y, iz obecne zapisy mogq wymuszad na oferencie, kt6ry wygra przetarg, wniesienie
zabezpieczenia jedynie w pieni4dztt, co w oczywisty spos6b nie jest zgodne z zapisani SIWZ
i ustaw4 PZP. Albowiem zwycigski oferent, kt6ry wniesie wadium i nie chce go straci6,

zostanie zmuszony, pomimo moZliwoSci o kt6rych mowa w pkt 18.1.2.,18.1.3, 18.1.4. oraz

1 8. 1 . 5. do wniesie nia zabezpieczenia w formie pieniqZnej .

Wymaganie takie ogranicza liczbq oferent6w i naszym zdaniem, mohe stanowi6 naruszenie

zapis6w art. 7 pkt I ustawy z dnia 20.0I.2004r. Prawo zam6wieri publicznych, kt6ry m6wi
o zapewnieniu zachowania uczciwej konkurencji oraz r6wnego traktowania wykonawc6w,
dlatego w trybie art. 181 ust. 1 wnosimy o zmiang tre6ci SIWZ pkt 18.6. w taki spos6b,

aby zachowana byla przedmiotowoS6 pozostatych zapis6w SIWZ i prawa oferent6w zgodnie

z pozostalymi zapisami SIWZ.
Proponowana przez nas treS6 pkt 1 8.6. :

,,Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy/ zabezpieczenia z tSrtulu rEkojmi za wady
powinny byl zgodne w zakresie zasadniczych warunk6w gwarancji z treficiq zaltqczonego

wzoru, tj. zal4cznik nr 1 do wzoru umowy.".

Zamawiajqcy nie zmienia zapis6w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zan6wienta.

ヽ
‐
‐
‐

，ノ

M Sz 22/55‐ 89‐218,zzp(2zdm waW Ol


